
 
 
 

 
 
 

 

HB REAVIS POLAND Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 13, 02-673, Poland 

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
dla m. St. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000309617,  

Nr NIP: 5272580238, REGON: 141488564, kapitał zakładowy 50 000 zł.  
tel.: +48-22-203 44 20, fax: +48-22-203 44 21 

www.hbreavis.com 

 
5 grudnia 2014 r. 

Informacja prasowa 

 

 

HB Reavis najlepszym deweloperem biurowym 2014 

 
Podczas tegorocznej edycji konkursu Eurobuild Awards Grupa HB Reavis została 
uhonorowana tytułem „Office Developer of the Year, CEE”. Nagroda ta jest wyrazem 

uznania dla osiągnięć spółki na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Jury doceniło 
również Gdański Business Center I, umieszczając kompleks w finałowej trójce 
kategorii „Architectural Design of the Year”. 
 

W konkursie Eurobuild Awards nagrody przyznawane są firmom działającym na rynku 
budownictwa i nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku 

statuetki zostały wręczone podczas uroczystej gali, która odbyła się 4 grudnia br. w 

warszawskim hotelu Hilton. Jury wybierając HB Reavis biurowym deweloperem roku brało 
pod uwagę czas aktywności firmy na rynku, jej zasięg geograficzny, reputację, dane 
leasingowe i finansowe, a także liczbę, wielkość, oryginalność, różnorodność oraz znaczenie 
zrealizowanych przez spółkę projektów. 
 

- Grupa HB Reavis jest obecna na rynku środkowoeuropejskim już ponad 20 lat. W naszej 
strategii stawiamy na tworzenie obiektów wysokiej jakości, dzięki czemu możemy się 
pochwalić najemcami spośród czołówki największych europejskich i globalnych firm. 

Odważnie i z sukcesem inwestujemy na kolejnych rynkach, a ta nagroda to dowód, że nasza 
strategia przynosi owoce – powiedział Pavel Trenka, Dyrektor Generalny Grupy HB Reavis. 

 

Ponadto, jury zwróciło uwagę na kompleks Gdański Business Center I. W kategorii „Projekt 
architektoniczny roku” była to jedyna inwestycja biurowa zakwalifikowana do finałowej trójki, 
obok Filharmonii w Szczecinie i ICE Centrum Kongresowego w Krakowie. 

 

HB Reavis Poland zostało nagrodzone w tym roku już po raz czwarty. Wcześniej firma 
została wyróżniona jako „Najlepszy Inwestor Roku z Europy Środkowo-Wschodniej” 
w konkursie FDI Poland Investor Awards. Dwie nagrody przyznano kompleksowi Gdański 
Business Center: we wrześniu przyznano mu tytuł „Inwestycja Roku - Rynek Powierzchni 

Biurowej” w konkursie Prime Property Prize, a w listopadzie został ogłoszony „Projektem 

Biurowym roku 2014” w ramach CIJ Awards. 

 

W czasie 21 lat działalności, Grupa HB Reavis zrealizowała 14 projektów wysokiej klasy 
biurowców, których łączna powierzchnia wyniosła 450 000 mkw. W roku 2014 zakończono 
budowę Gdański Business Center I w Polsce, Váci Corner Offices na Węgrzech oraz River 
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Garden II-III w Czechach. Obecnie HB Reavis realizuje pięć projektów biurowych w 

Bratysławie, Pradze i Warszawie o łącznej wartości GDV w wysokości 480 milionów euro.  
 
 
 
O grupie HB Reavis  
HB Reavis to międzynarodowa grupa deweloperska założona w 1993 roku w Bratysławie, działająca  
na kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) oraz w Wielkiej 
Brytanii i Turcji. Dotychczas grupa zrealizowała 750 000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej,  
handlowo-rozrywkowej i logistycznej. Kolejny 1 milion m² znajduje się obecnie w realizacji lub w procesach 
przygotowawczych. HB Reavis wykorzystuje zintegrowany model biznesu, który obejmuje działania 
deweloperskie i wykonawcze oraz zarządzanie majątkiem i inwestycjami. W całej Europie Grupa zatrudnia 
ponad 400 osób oraz dysponuje aktywami w wysokości 1,58 miliarda euro, o wartości netto na poziomie  
917 milionów euro, co zapewnia jej silną pozycję rynkową. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej 
http://www.hbreavis.com.  
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